Admiral Hotel Copenhagens beliggenhed midt mellem
havnen og de smukke, gamle bygninger i Københavns
bankende hjerte er med til at gøre et ophold her til et fantastisk minde - uanset om du bor på et af hotellets dejlige
værelser eller blot skal have en bid mad på restauranten.

Let og veltilberedt sommer-cuisine med
sans for detaljen er noget af det, du kan
glæde dig til at fornøje dine smagsløg med
på SALT bar & restaurant, mens du nyder
udsigten over havnen.

GLÆD DIG TIL
UFORGLEMMELIGE SOMMERAFTENER
VED HAVNEN I HJERTET AF KØBENHAVN
Af Camilla Paaske

SALT på Copenhagen Admiral Hotel åbner snart for sin
charmerende og eksklusive
udendørsservering.

Midt i det gamle København ligger en oase af forkælelse og kvalitet, hvor den gode og personlige service
altid er i centrum. På det 4-stjernede Admiral Hotel
Copenhagen er det ikke let at beslutte, hvad der er
bedst: Den fabelagtige udsigt til Operaen, Ofelia Plads
og havnefronten, de lækre værelser eller den veltilberedte, danske mad i SALT bar & restaurant, der
snart byder foråret og sommeren velkommen med
udendørs servering på sin unikke location direkte ud
til vandet og lystbådehavnen.
Heldigvis behøver du ikke at vælge, for uanset, om
du er på udkig efter det perfekte sted at tilbringe en
forlænget weekend med kort afstand til alle Københavns største seværdigheder, eller om du bare vil
nyde en aften med din bedre halvdel eller vennerne
over skønne retter med velvalgte vine til, mens I beundrer solnedgangen over havet, står Admiral Hotel
Copenhagens personale på tåspidserne for at yde dig
den bedst tænkelige service.

På SALT bar & restaurant kan du forvente nøjagtigt
den klassiske, skandinaviske cuisine med et spændende, moderne twist, som de lange, lune sommeraftener i Danmarks hovedstad så ofte giver os lyst
til. Og skulle en cocktail eller et glas øl være alt, hvad
dit hjerte begærer en given eftermiddag eller aften,
er du også mere end velkommen til at tage plads i de
elegante siddegrupper i baren og lade roen falde på
dig.
Du vil hurtigt opdage, at det bestemt ikke er uden
grund, at hotellet anbefales af National Geographic
Traveller, og desuden i 2017 blev kåret som nummer
to i kategorien ‘Bedste hotel i København og omegn’
ved Danish Travel Awards.

Vel mødt på Admiral Hotel Copenhagen og SALT!

